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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gastroenteritis masih merupakan penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas anak di Negara berkembang (Bambang, 2010). Gastroentritis atau 

diare merupakan penyakit di Indonesia yang sampai saat ini masih merupakan 

salah satu penyakit endemis. Menurut Keputusan Menkes RI No. 

1216/Menkes/SK/XI/2001 tentang pedoman pemberantasan penyakit diare 

dinyatakan bahwa penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan 

masyarakat Indonesia, baik ditinjau dari angka kesakitan dan angka kematian  

serta Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditimbulkan dan merupakan penyakit 

yang termasuk dalam 10 penyakit terbesar di Indonesia dan menduduki 

urutan kelima. Setiap tahun diperkirakan lebih dari satu milyar kasus 

gastroenteritis didunia dengan 3,3 juta orang. 

Menurut Yati (2010), salah satu penyebab utama mortalitas dan 

morbiditas anak di Dunia yang menyebabkan kematian 1,6-2,5 juta anak tiap 

tahunnya, serta merupakan1/5 dari seluruh penyebab kematian. Sedangkan 

menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Indonesia (2001), 

penyakit diare menempati urutan kedua penyakit mematikan yang berasal dari 

penyakit infeksi.  Jumlah penderita diare di Indonesia pada tahun itu 

mencapai 4 % dan angka kematiannya mencapai 3,8 %. Pada bayi, diare 

menempati urutan tertinggi penyebab kematian dengan angka mencapai 9,4 

% dari seluruh kematian penderita diare.  
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Dampak yang timbul dari diare adalah dehidrasi, dan gangguan 

pertumbuhan (Widjaja, 2011). Hai ini kalau tidak segera ditangani akan 

mengancam keselamatan klien misalnya, jika terjadi dehidrasi akan 

menyebabkan syok hipovolemik, serta dapat mengakibatkan gangguan 

pertumbuhan hai ini disebabkan oleh kurangnya makanan yang tidak dapat 

diserap oleh tubuh dan kurangnya masukan makanan yang masuk dalam 

tubuh.  Oleh karena itu peran perawat dalam menangani klien dengan 

gangguan gastroenteritis adalah dengan memonitor intake dan output klien, 

monitor tanda-tanda vital, monitor asupan makanan dan diet klien, 

menyarankan pada klien untuk banyak minum, menjaga personal hygiene, 

dan menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan tenang.  

Menurut catatan rekam medis RSUD Karang Anyar dilaporkan selama 

bulan Juli sampai September 2011 tercatat jumlah penderita yang dirawat 

dengan diagnosa gastroenteritis berjumlah 561 kasus atau sekitar 42,69 % 

dari jumlah kasus gastroenteritis yang dirawat di RSUD Karang Anyar dan 

terdapat kasus yang meninggal dunia yaitu sebanyak 1 kasus.  

 

B. Perumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis penting 

mengambil masalah “Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Pada An. W 

Dengan Gastroentritis Di Instalasi Gawat Darurat RSUD Karanganyar?”.  
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C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ini meliputi tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum  

Diperoleh pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien Gastroentritis pendekatan dengan proses 

keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

Laporan ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada An. W dengan Gastroentritis di RSUD Karanganyar 

yang meliputi:  

a. Dapat melakukan pengkajian pada klien dengan Gastroentritis. 

b. Dapat menentukan masalah keperawatan pada klien dengan 

Gastroentritis. 

c. Dapat merencanakan tindakan keperawatan pada klien dengan 

Gastroentritis. 

d. Dapat melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan 

Gastoentritis. 

e. Dapat melakukan evaluasi pada klien dengan Gastroentritis. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Memberikan informasi kepada rumah sakit selaku pemberi pelayanan 

kesehatan mengenai penyakit gastroenteritis. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan  

Sebagai informasi lebih lanjut dalam memberikan asuhan keperawatan 

pada klien mengenai gastroenteritis. 

3. Bagi keluarga  

Dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan mampu memahami 

tentang penyakit gastroenteritis dan yang bisa dilakukan keluarga untuk 

menanganinya. 

4. Bagi peneliti  

Meningkatkan  wawasan,  pengetahuan  serta  sikap  didalam  memberikan 

asuhan keperawatan pada klien gastroenteritis untuk  mempercepat  proses  

penyembuhan  dan mencegah komplikasi lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


